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Voorwoord januari 2019 
 

 

Hartverwarmende wensen 

 
Sfeervol versierde straten, gezellige kerstmuziek, leuke kerstkraampjes … 

iedereen heeft er wel eens van genoten.  

Putje winter gedachten van vreugde, vrede, verdraagzaamheid … en dit alles 

omwille van het Kind in de kribbe. Dat de mooie gedachte van het lieflijk, 

onschuldig, wonderlijk kleine kindje ook jouw hart mag raken en verwarmen.  

Deel ook deze vreugde en warmte met het ganse gezin, met familie, vrienden en 

kennissen. Zo is de kersttijd een tijd om écht naar uit te zien. 
 

Een week later nemen we afscheid van het oude jaar op oudejaarsavond en 

stappen we het nieuwe jaar in. Dat geluk, vreugde en een goede gezondheid de 

meeste dagen van 2019 voor u en allen die u dierbaar zijn, mogen vullen. Ook de 

laatste schooldagen van 2018 worden met deze gevoelens overladen en worden 

boodschappen van warmte en gezelligheid uitgedragen in de Kerstviering en het 

“Kerstzingen”.  

Met deze hartverwarmende wensen zetten wij de kerstvakantie ook allen in. 
 

 

 

 

 

OPROEP: VERZAMEL MEE !!! 

 

 

 

 

 

 

                            

 

              

     

 

 
    Lege batterijen zijn gedurende het volledige schooljaar welkom  : 
                              
    →  OP DE TONNEN (WANT ZE MOETEN EERST GEWOGEN WORDEN VOOR DE WEDSTRIJD). 
 
                                  →  GOED VERPAKT IN GESLOTEN ZAK OF DOOS.  
 

                                                             →  MET VERMELDING VAN JE NAAM EN KLAS. 
 

 

    Help mee om lege batterijen te verzamelen   
 

  Zo draag jij bij tot een beter milieu ! 

  Zo sparen wij punten voor gratis sport- en spelmateriaal ! 
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Planning januari 2019     
 
 

DATUM Wie  ACTIVITEIT 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7  L5+L6 Zwemmen 

Boekenpakket Willewete voor klas L5B 

8  K2 

L5+L6 

Geleid bezoek in de bib – 9u15 

Typ-10 (12:00 – 13:00) 

9  L1+L2+L3 Moev Dans in Mozaïek Astene NM 

10    

11    
12    

13    

14  L2+L3+L4 

K2 

Zwemmen 

Ervaringsmoment ivm gevoelens van 9u15 – 11u15  

 ( St. Theresia )  

Boekenpakket Willewete voor klas K1 

15  L1 

K3-L6 

L5+L6 

Zwemmen 

Nieuwjaarsbrieven voorlezen WZC (1 ll. Per klas) 

Typ-10 (12:00 – 13:00) 

16    

17     

18  L4 

open-klas L6 

Alles met de bal NM (Palaestra) 12u45-15u15 

Workshop “praatplan”  
19    

20    

21  L5+L6  

 

L5 

Zwemmen 

Infoavond instappers – 18u30 

Uitstap Gent 

Boekenpakket Willewete voor klas L5A 

22  L5+L6 Typ-10 (12:00 – 13:00) 

23    

24    

25   Pedagogische studiedag – geen school 
26    

27    

28  L2+L3+L4 

L6 

Zwemmen 

Klassikale info secundair onderwijs 

Boekenpakket Willewete voor klas PK 

29  L1A+L1B 

L5+L6 

Zwemmen 

Typ-10 (12:00 – 13:00) 

Personeelsvergadering – geen stille studie ! 

30  L3+L4 Moev badmintoninitiatie : Sint Hendriks NM 

31  Open-klas Workshop Pimp-je-speelplaats 
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 Noteer alvast in je agenda 

 
    24 februari 2019 jaarlijks eetfestijn 

 

     

    7 juni 2019 Vijfde QUIZDATE  
 

Inschrijven?  
 

via e-mail aan marino.desmedt@telenet.be  
 

via GSM op 0497/26.37.62  

 
MET VERMELDING VAN DE PLOEGNAAM!  

 

 

Achter de schermen: Museum van Deinze (L2) 
 
Op maandag 10 december, mochten de leerlingen van het tweede leerjaar het museum 

van de Leie in Deinze bezoeken. De kinderen vroegen zich nieuwsgierig af wat ze te zien 

zouden krijgen. Ze zouden immers niet alleen de tentoonstelling bekijken, ze mochten 

ook eens gluren hoe alles reilt en zeilt achter de schermen van het museum. Zo 

ontdekten ze de schatkamer van het museum waar honderden schilderijen en andere 

kunstwerken verborgen zitten. Ook konden ze met hun ogen waarnemen dat Deinze 

vroeger fabrieken bezat van kinderwagens, trapwagens en textiel.  

Het werd een boeiende namiddag voor iedereen. Vele facetten van het museum hebben 

we ontdekt, zodat het museum voor ons geen geheimen meer heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:marino.desmedt@telenet.be
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Hoekenwerk (L1) 
 

Hoekenwerk in het eerste leerjaar: verwerken  

van de leerstof in spelvorm, op de tablet, ...  

De leerlingen hebben ervan genoten ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelverkoop: opnieuw een groot succes !!! 
 

Dit zijn de kleine en grote Leieparels die een geschenkje kregen omdat ze een 

bijzondere inspanning deden om appelpakketten te verkopen ten voordele van onze sport 

op school. 

Emile van L4B slaagde er zelfs in om 108 pakketten te verkopen en die ook allemaal thuis 

te bezorgen ! 
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De scholenveldloop: een terugblik 
  

Op vrijdag 26 oktober waren onze Leieparels van  

L3, L4, L5 en L6 klaar om aan de start van de grote  

scholenveldloop te verschijnen.  

Alle lagere scholen van Deinze namen deel. 

Prima voorbereid en in gepaste outfit stapten we  

gedreven richting Brielmeersen.  

Daar gingen we vol overgave het parcours te lijf.   

Het weer speelde ons geen parten en de sfeer 

 was fantastisch.  Het natte gras zorgde hier en  

daar voor slippartijen en de 2 “bergoppers” in het  

parcours waren niet van de poes !  

 

Elke Leieparel gaf het beste van zichzelf. EEN 

DIKKE PROFICIAT ALLEMAAL voor jullie 

doorzettingsvermogen en sportiviteit !   

Vele supporters, ook mama’s, papa’s, oma’s en opa’s  

kwamen ons aanmoedigen en dat hielp: Zij deden ons 

grenzen verleggen !       

14 Leieparels konden een podiumplaats bemachtigen 

en werden beloond met een medaille. We haalden 6 

keer goud, 4 keer zilver en 4 keer brons ! 

In het scholenklassement staan we op een mooie 

vierde plaats. 

 

 

 

10 nieuwe Chromebooks  
 

Voor de lagere school werden onlangs 10 nieuwe Chromebooks aangekocht. 

Met deze nieuwe computers kunnen we nu ook binnen de eigen klas lessen verrijken, 

extra inoefenen, opzoekwerk verrichten individueel, … . 

Vanaf januari kunnen ze uitgeleend worden om in alle klassen te gebruiken. 

In de Open-klas werden ze in december alvast uitgetest en de leerlingen vonden het 

super !!! 
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Nieuws uit de Open-klas 
 

Al een aantal van de vele creatieve ideeën die de Open-klassers momenteel aan het 

uitwerken zijn, stellen we hier aan jullie voor.  

 

De “mini-konijntjes” die deze zomer geboren zijn,  

groeien als kool. 

Voorlopig springen ze rond in de Open-klas. 

Zalig om tussen het werken door eventjes te 

ontspannen, tot rust te komen wanneer het 

wat moeilijker gaat, te bestuderen voor een 

“konijnenproject”, … 

Lander, Michel, Jonas en Simon (L6B) maken een  

nieuw hok zodat deze 4 deugnieten vanaf de lente  

in de schooltuin kunnen rondhuppelen. 

Ze maakten reeds een maquette op schaal 1:10. 

Ze gingen hulp vragen bij Dewahout, het bedrijf  

van Michels papa. Daar kregen de kids een rondleiding  

en ondervonden zelf hoe “virtual reality” gebruikt wordt bij het ontwerpen  

van daken, huizen, … 

Nu nog de details verder uittekenen, hout bestellen en dan kunnen we eindelijk  

beginnen timmeren, vijzen, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Techniek en elektriciteit hebben binnenkort voor  

     Arthur en Thibo geen geheimen meer. 

     Ze maakten een eerste “demo-windmolen”. 

     Een motortje met wieken werd aangesloten aan een 

                                                      batterij er werd zelfs een schakelaar tussen 

                                                      geplaatst.  

     Vanaf dan gingen ze een stapje verder, op dit moment  

     worden er testen gedaan met meerdere motoren, 

                                                      schakelaars; “DE uitvinders van de meest ideale 

                                                      ventilator”. 

 

Computationeel denken zit in de lift, ook in de Open-klas.  

Dit is niet zomaar een hype, maar een heel belangrijke 

“toekomstvaardigheid”. 

We beginnen heel eenvoudig met de Blue-Bot, maar ook een  

aantal leerlingen van L4 programmeren reeds met Scratch. 

In de volgende Kaaikrant nog heel wat meer “programmeer- 

nieuws” !!! 
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Het “redelijk groot sprookjesboek”. 
 

Op 4 december vierden we één van de leukste feesten van het jaar: Sinterklaas. 

Hij kwam met de boot aan samen met 6 van zijn zwarte pieten. 

De hele week zochten we allemaal naar het “redelijk groot sprookjesboek” van de Sint. 

Weet je waar het lag ?! In de machinekamer van de stoomboot. 

Nu de Sint zijn boek terug had, besloot hij een  

voorleeskwartiertje te houden voor alle kinderen. 

Dit paste schitterend in het jaarthema van de school,  

die meedoet aan “Kwartierlezen” en waar iedere dag  

na de middag een kwartier gelezen wordt. Voor de  

kleuters wordt dagelijks een voorleeskwartiertje  

ingelast.  

De Sint loofde dit initiatief en kwam daarom zelf het  

goede voorbeeld geven.  

  

 
 


